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ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พัฒนบริหาร
ศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 24 เมษายน 2560 

 



 
ประวัติ อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยรู (update มกราคม 2562) | 5  

NUCHPRAYOOL, Bajrawan.  (2016). “Legal measures to prevent and combat corruption 
of public contracts in the ASEAN Community”. 5th International Conference on Advancement 
of Development Administration 2016-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 5th ICADA 
2016- SSIS)  “ ASEAN and Globalization:  New Paradigm, Interdependency, Democracy, and 
Accountability (รางวัล Top Paper Awards 2016). pp. 260-270. 

พัชรวรรณ นุชประยูร (2559), “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการท า
สัญญาของรัฐในประชาคมอาเซียน : ศึกษาประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์” รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 . 
หน้า597-610. 

พัชรวรรณ นุชประยูร (2558), “มาตรการและกลไกในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม : ศึกษากรณี
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ”. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 8. ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558). หน้า 27-46 

NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2015). “Standard of Public Service in ASEAN Community: A 
Comparative Study of the European Union”. 4th International Conference on Advancement of 
Development Administration 2 0 15 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 4th ICADA 
2015-SSIS) “ASEAN and Globalization: Transparency, Integrity, and Sustainability”. pp. 263-270 

พัชรวรรณ นุชประยูร. (2558). “การให้เอกชนเข้าท าสัญญาจัดท าบริการสาธารณะกับภาครัฐใน
ประชาคมอาเซียน”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558. หน้า 654-668. 

พัชรวรรณ นุชประยูร. (2557). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษา
ประสบการณ์การกระจายอ านาจของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557. หน้า 825-838. 

พัชรวรรณ นุชประยูร (2556). “มาตรการก่อนการพิพากษาคดีปกครองในศาลปกครองฝรั่งเศส”. 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1. มิถุนายน 2556. หน้า 32-42 

 
 

งานวิจัยที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

พ.ศ. 2562 
1. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ

ของผู้สูงอายุ:กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ”. เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2. วิจัยเรื่อง “โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ Research Platform ที่ดิน”. เสนอต่อ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

พ.ศ. 2561 
1. วิจัยเรื่อง “การละเมิดอ านาจศาล: ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” เสนอต่อ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
2. วิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดท าโครงการของรัฐใน

ประชาคมอาเซียน”. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 
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3. วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาท
และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ
และการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4. วิจัยเรื่อง “การตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

5. วิจัยเรื่อง “กฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบเกษตรกรรมเพื่อความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”. เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 
1. วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สิน

และหนี้สิน”. เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. วิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ”. ทุนวิจัยมุ่งเป้า.  

เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน ป.ป.ช. 
3. วิจัยเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีจะส่งผลต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ในทศวรรษหน้า” ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษ
หน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4. วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการบริการการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”. เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2559 
1. วิจัยเรื่อง “โครงการประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ”. เสนอต่อ ส านักงาน ก.พ. 
2. วิจัยเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดท าสาธารณะด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLMV”. ภายใต้โครงการ ASEAN Expert. เสนอต่อ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

3. วิจัยเรื่อง “การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”.เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. วิจัยเรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ”  
ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในประเทศ”.  
ทุนวิจัยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว). เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

5. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศ
ไทย”. เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

6. วิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Content Industry). เสนอต่อ บริษัทดิจิทัลเอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์ปอร์ท จ ากัด 

 

พ.ศ. 2558 
1. วิจัยเรื่อง “การให้เอกชนเข้าท าสัญญาจัดท าบริการสาธารณะกับภาครัฐในประชาคมอาเซียน”. ทุนวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน. เสนอต่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2. วิจัยเรื่อง “มาตรฐานในการจัดท าบริการสาธารณะในประชาคมอาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบสหภาพยุโรป” 
เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. วิจัยเรื่อง “โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด”. เสนอต่อ ส านักงานอัยการสูงสุด 
4. วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติในด้านข้อกฎหมาย”. เสนอต่อ ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5. วิจัยเรื่อง “สถานภาพ บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กรสภา 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”. เสนอต่อ ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6. วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน”. เสนอต่อ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

พ.ศ. 2557 
1. วิจัยเรื่อง “หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอ านาจรัฐ

ตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”. เสนอต่อ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
2. วิจัยเรื่อง “โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)”.  

เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
3. วิจัยเรื่อง “โครงการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ 2)”. เสนอต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
4. วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาประสบการณ์การ

กระจายอ านาจของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”. เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2556 
1. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระท าผิดวินัย : กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่

ราชการ”. เสนอต่อ ส านักงานมาตรฐานวินัยและศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, ส านักงาน ก.พ. 
2. วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน”. เสนอต่อ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ. 2555 
วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสาเหตุของการกระท าผิดวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัยและจริยธรรม

ของข้าราชการพลเรือน”. เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
 

งานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

1. วิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายในการก ากับดูแลการจัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งของรัฐโดยเอกชน : มาตรการและกลไกการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0” เสนอต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561 

2. วิจัยเรื่อง “มาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงในการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ”. 
เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

3. วิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้  (Sustainable Democracy)”.  
เสนอต่อ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

4. วิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไกการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายของไทย”. เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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5. วิจัยเรื่อง “บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า” ในโครงการวิจัยเรื่อง 
“บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

6. วิจัยเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 

1. ที่ปรึกษา “โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2560”, ส านักงานศาลปกครองและนิด้าโพล  

2. ที่ปรึกษา “โครงการส ารวจความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2559”, ส านักงานศาลปกครองและนิด้าโพล 

3. ที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ระยะที่ 3 เพื่อด าเนินกิจกรรมการส ารวจและรายงานสถานการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรมอาเซียน : ศึกษา
กระณี Rule of Law Indicator (ระยะที่ 1)”, ส านักงานกิจการยุติธรรมและนิด้าโพล, พ.ศ. 2557 
 

กรรมการและอนุกรรมการ 

พ.ศ. 2558 - ธันวาคม 2561  
 
 
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน 
 
 
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน 
 
กรกฎาคม - ตุลาคม 2560  
 
 
มิถุนายน - สิงหาคม 2560 
เมษายน 2559 - ปัจจุบัน 

อนุญาโตตุลาการ  
ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 66/2558, ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 147/2561, 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักอนุญาโตตุลาการส านักงานศาลยุติธรรม 
อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดท าใหม่เพ่ือสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
(คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน) 
อนุกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย  
(คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือก ากับการปฏิรูปกฎหมาย) 
อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดท าใหม่เพ่ือสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
(คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือก ากับการปฏิรูปกฎหมาย) 
คณะท างานยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย 
อนุกรรมการบริหารจัดการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพลังงานทดแทน (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน คณะท างานสร้างและพัฒนาหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์เพ่ือป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านกฎหมาย (อ.ก.จ. กฎหมาย), คณะกรรมการข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) (กระทรวงมหาดไทย) 
กรกฎาคม 2556 -  2560 
 

คณะท างานศึกษาและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544   
(ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
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กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน    คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย (กระทรวงสาธารณสุข) 
เมษายน 2556 - ปัจจุบัน      คณะท างานสร้างหลักสูตรทางนิติเศรษฐศาสตร์เพ่ือการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน คณะท างานศึกษาวิจัยกรณีคลองด่าน : ผลกระทบความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 

และผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายกรณีการบอกเลิกสัญญา (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) 

มกราคม 2556 - ปัจจุบัน   
 
 
เมษายน - กันยายน 2558  
 
 
พฤษภาคม - กันยายน 2558 
 
มกราคม - กันยายน 2558 

อนุกรรมการศึกษาผลกระทบความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและผู้ที่ต้อง
รบัผิดชอบใน ความเสียหายที่เกิดกรณีการบอกเลิกสัญญาโครงการจัดการน้ า
เสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาล 
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ) 
อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) 
ผู้ช านาญการประจ าตัวกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

มีนาคม - กันยายน 2556    คณะกรรมการ สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

วิทยากรบรรยายพิเศษ 

- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) 
- เรื่อง “การจัดท าเอกสารกรณีศึกษาการออกใบอนุญาตของภาครัฐกับช่องทางการทุจริต”, ส านักงาน ป.ป.ช.  
- เรื่อง “การท าสัญญาภาครัฐ และการตรวจร่างสัญญา (มุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์)”,  
- เรื่อง “การพัฒนาเนื้อหาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการท าสัญญาของรัฐ”, ส านักงาน ป.ป.ช.  
- เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยใช้แนวคิดทางนิติเศรษฐศาสตร์”, ส านักงาน ป.ป.ช. 
- เรื่อง “การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป., มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับพื้นที”่, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการแผ่นดิน” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม             
- เรื่อง “กฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
- เรื่อง “การใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง” โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้าน

การพลังงาน (capacity Building) ส าหรับผู้บริหาร ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
- เรื่อง “การบังคับทางปกครองและการป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง” โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้าน

การพลังงาน (capacity Building) ส าหรับผู้บริหาร ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
- เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการ” หลักสูตรการพัฒนานักบริหารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 
- เรื่อง “กฎหมายและระเบียบราชการในการบริหารงานภาครัฐ” หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการ

ส าหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 7” 
- เรื่อง “หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันและฝรั่งเศส”  

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 3 
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- เรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 3 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการทางปกครอง” หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน 
- เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเทคนิคการด าเนนิคดีปกครอง”หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์ กรณีโครงการจัดการน้ าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ” หลักสูตรการ

อบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นให้แกเ่จ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 
- เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หลักสูตรการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
งานบริการวิชาการด้านอื่น ๆ  

- วิทยากรรายการซีดีเสียงเพ่ือการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและหลักการจัดองค์การภาครัฐ
ไทย”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วิทยากรรายการซีดีเสียงเพ่ือการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”, มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

- วิทยากรรายการซีดีเสียงเพ่ือการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการจัดท าบริการสาธารณะ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

- วิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุดรายการกฎหมายเพ่ือประชาชน เรื่อง “หลัก
กฎหมายว่าด้วยการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- รายการสนามข่าว 101 สถานีวิทยุ FM 101 MHz วิทยากรเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในประชาคมอาเซียน” วันที่ 26 มิถุนายน 2558 

- รายการวิทยุ “สารพันปัญหาจากนิด้า” สถานีวิทยุ FM 99.5 MHz วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
- กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช., ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ปีที ่8 ฉบับที ่1 มกราคม 2558) 
- กองบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที ่36 ฉบับที ่1 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) 
- กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่  7,

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ภาษา 

ภาษาอังกฤษ   
ภาษาฝรั่งเศส     

 


